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W tym wywiadzie Józefa Miros, urodzona 9lutego 1932 roku w Falenicy koło Warszawy, która 
przeżyła  

w Falenicy całą okupację opowiada o likwidacji getta żydowskiego w tym mieście. Ona opisuje  

szczegółowo bestialskie traktowanie Żydów przez Niemców w czasie tego procesu. Ona również  

wspomina przymusowe roboty, które Żydzi musieli wykonywać jeszcze przed powstaniem getta. 
Miros  

poświęca dużo uwagi na opis róznych ackcji podejmowanych przez polski epodziemie przeciwko  

Niemcom. 
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[01:]00: 27:03 – [01:]02:59:13 

00:00 - 02:35 

 

Q: Dzień dobry pani. 

 

A: Dzień dobry. 

 

Q: Czy może się pani przedstawić? 

 

A: Nazywam się Miros Józefa.  

 

Q: A gdzie się pani urodziła i kiedy? 

 

A: Urodziłam się dziewiątego lutego 1932 roku.  
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Q: Gdzie? 

A: W Falenicy. Obecna Warszawa. 

Q: Przepraszam, jest kłopot jakiś techniczny. 

Q: Dzień dobry pani. 

A: Dzień dobry pani. 

Q: Czy może się pani przedstawić? 

A: Nazywam się Józefa Miros. 

Q: Kiedy i gdzie się pani urodziła? 

A: Urodziłam się obecnie w Warszawie, ale to była kiedyś Falenica. Dziewiątego lutego 
[19]32 roku. 

Q: Kilka miesięcy temu byliśmy u pani i rozmawialiśmy o pani wspomnieniach z czasu 
wojny. Teraz wróciliśmy raz jeszcze, żeby nagrać je, tym razem kamerą video. Czy może pani 
nam raz jeszcze opowiedzieć o tym co działo się w Falenicy. Opowiadała pani, na przykład o tym 
jak było formowane getto żydowskie. 

A: Getto było formowane od ulicy, w tej chwili Gruntowa do, kiedyś była Kościelna, teraz 
Bystrzycka chyba się nazywa. Po jednej stronie było getto, a po drugiej chodnik i ulica prowadziła 
do Kościoła, tam było wejście. No getto miało raz, dwa, takie szlabany. Ale można było wchodzić 
tam do getta. Tam byli lekarze, sama chodziłam do dentysty, koleżanki miałam, także, nie było, 
wie pani, jeszcze tak strasznie, żeby nie można było wejść. Getto było założone, to jeszcze zanim 
getto ogrodzili, to straszny był śnieg i na tej, kiedyś to była ulica Wiślana, teraz, jak ona się 
nazywa, nie wiem, już nie pamiętam, Mysławska, to brali takich zdrowych Żydów i odgarniali 
śnieg, bo śnieg był bardzo duży wtedy. 

[01:]02:59:13 – [01:]05:59:20 

02:35 – 05:35 

 

A: A później i mocnych, takich zdrowych mężczyzn, barak wybudowali w tartaku i tam oni 
nocowali, mieszkali. Pracowali w hucie, w tartaku, w cegielni.  

 

Q: Czy widziała pani taka właśnie scenę jak odgarniali śnieg? 

 

A: No tak, bo ja chodziłam do szkoły, no to musiałam przechodzić tą ulicą.  
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Q: Czy ktoś ich pilnował? 

 

A: Pilnowała nasza policja przedwojenna.  

 

Q: A skąd, skąd pani wiedziała, że to są Żydzi? 

 

A: No bo znałam ich.  

 

Q: Znała pani ich osobiście? 

 

A: No znałam, bo to był sąsiad tam na, jeden sąsiad był, który mieszkał na [niejasne]. 

 

Q: Pamięta pani jak się nazywał ten sąsiad? 

 

A: Na imię to nazywał się Jan, ale nazwiska to nie pamiętam.  

 

Q: A czy , na przykład podczas tego odgarniania śniegu była pani świadkiem jakiejś przemocy 
wobec odgarniających śnieg? 

 

A: Nie, oni tam ogarniali, dwóch policjantów przedwojennych ich pilnowało. Nawet ten jeden 
policjant, to on tam mieszkał w tym samym domu co ten Żyd, także, wie pani...Nie było żadnej 
przemocy. Później to była przemoc, a tak to nie. 

 

Q: Zanim jeszcze przesuniemy się dalej, chciałam też zapytać, jak pani mówi, że wchodziła do 
getta do dentysty, to jak wyglądało, jak wyglądało to życie w gettcie, jakie tam były warunki? 

 

A: Wie pani, no jakie były warunki. No każdy mieszkał tak jak mieszkał, z tym że była taka 
różnica, że ci ludzie, co mieszkali po tamtej stronie toru, przeszli na tę stronę, a stąd poszli Żydzi 
na tamta, mimo to, że Żydzi tu mieli swój dom, ale musieli opuścić. Chodzili, wie pani, tam każdy 
tam coś robił. Z początku tam handlowali, była, był piękny bazar kiedyś, piękny był bazar. Tam, 
naprawdę piękny, cała ulica, obecna [niejasne] to były sklepy. Sklepy, szewce, no wszystko, to 
było wszystko. Chodziłam często do takiej pani, która się nazywała Eka [Ecka]. To była ulubiona 
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moja Żydówka. Zawsze latałam do niej na rybkę w galarecie z chałką i masełkiem. Kiedyś moja 
mama był krawcowa i szyła właśnie jej sukienkę na bal. To znaczy, to jeszcze było przed wojną. I 
ja poszłam do niej zanieść tę sukienkę. Nie to, ze ja musiałam, ale ja chciałam, bo ja ją bardzo 
kochałam, tę Żydówkę. 

 

[01:]05:59:20 – [01:]09:02:22 

05:35 – 08:38 

 

A: Miała piekne włosy i się strasznie przestraszyłam. Bo ona mi otworzyła drzwi i ona była 
bez peruki. I ja się tak strasznie zdenerwowałam wtedy, że wie pani, nie chodziłam już do niej. Do 
jej męża chodziłam, a do niej nie. No, mała dziewczynka byłam, zdenerwowałam się. Ale była 
piękną kobietą.  

 

Q: A też mówiła pani o tym że potem tych Żydów takich najsilniejszych, przeniesiono do 
baraku... 

 

A: I oni pracowali. Pracowali w hucie, część w hucie razem z moim ojcem, później w tartaku i 
w cegielni. Nosiłam tam [niejasne] po prostu. 

 

Q: A widziała pani może kiedyś jak byli traktowani? 

 

A: No ja nosiłam obiad dla ojca, to zawsze tam więcej trochę nosiłam, to ojciec zawsze dawał 
tam takim, dwóch ich było. 

 

Q: A kto pilnował, kto pilnował Żydów w baraku czy tam podczas pracy... 

 

A: W baraku to ja nie wiem, ale na portierni to stał, wie pani, Niemiec. W hucie. Bo do huty 
chodziłam prawie codziennie. To stał Niemiec. 

 

Q:  A to niemiecki zołnierz, czy to był niemiecki policjant? 

 

A: Nie, Niemiec, Niemiec, Niemiec stał. 
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Q: Czy podczas tego czasu kiedy właśnie istniało getto, czy pani może była świadkiem jakiejś 
zbrodni popełnianych na cywilach, egzekucji, przypadków karania za... 

 

A: Wie pani, powiem pani taką rzecz. Niektórzy Żydzi należeli do tego podziemia. Nawet na 
Falenicy, na tym, na wojskowym cmentarzu jest pochowany Żyd. Pamiętam, on przychodził tam 
do ojca mojego. Nie pamiętam, bo ja do nazwisk nie mam głowy, także, wie pani, on jest 
pochowany w drugiej dziesiątce chyba, znaczy po drugiej stronie, jak się wchodzi po lewo, a ten 
po prawo jest pochowany. No co widziałam, widziałam tylko raz, ale z daleka, widziałam jak 
Niemiec strzelał. Bo chyba chłopaki tam, wie pani, przechodzili, to strzelal, ale czy zabił kogoś to 
nie wiem. Natomiast widziałam jak ich wywozili.  

 

Q: Zaraz będę panią prosiła, żeby pani o tym opowiedziała, ale jeszcze, jak pani mówi ze 
chłopaki przechodzili, to kto przechodził i gdzie? 

 

A: Przechodzili polscy chłopcy tam do tych swoich kolegów, bo to się razem chowali przecież 
tam na podwórku. Także, wie pani. Ale do kogo wtedy strzelał ten Niemiec, to nie wiem. Bo 
nieraz to było tak, że w ogóle Niemcy nie pilnowali getta, tylko nasza ta policja granatowa. Ale 
byli Niemcy. Starzy Niemcy, nieraz młodzi byli. Żadko kiedy.  

 

[01:]09:02:22 – [01:]11:08:22 

08:39 – 10:43 

 

Q: Mówi pani... 

 

A: Przy tym pierwszym tym to mało. Na przeciwko stacji był szlaban tam, to tam Niemiec był 
przeważnie zawsze.  

 

Q: Mhmm. Mówi pani, że to widziała z daleka. Z jakiej to było, jaka to była odległość? 

 

A: No ze stacji.  

 

Q: Ale to, to jak ten Niemiec strzelał do tych chłopców to pani widziała z daleka. 
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A:  Tak, to ja wiem, to ile. Tak jak stąd tam do tego budynku małego. To ile to będzie metrów, 
nie wiem. 500, 300? Przez ulicę, to ile metrów może być. 

 

Q: No zależy jaka ulica, zależy... 

 

A: No taka jak ta Młoda, na przykład. 

 

Q: Mhmm.  

 

A: Nie wiem ile to metrów jest. 

 

Q: Dobrze, a teraz czy może powiedzieć nam właśRight here there is a rampnie o likwidacji 
getta. Mówi pani, że widziała jak ich wywozili. 

 

A: Likwidacja getta to podstawione były wagony, takie towarowe wagony, takie jak 
zwierzaków się przewozi. I, proszę pani, i były schody porobione, takie z białego drzewa, no, 
jasne, i prowadzali po dwoje wchodziło. No tam były psy, dwa chyba psy. Ja siedziałam w domu, 
bo to budynek był przy samej kolei i myśmy patrzyli przez okno, chociaż zasłonięte było okno, ale 
dziecko to zawsze widzi dużo. Także tego. Prowadzili, ja widziałam jak szedł pan Berek [Bereck] 
z żoną i matką i Niemiec [niejasne], bo wie pani, bo jak tam wchodzili ludzi, a nie mogli wejść 
sami, to tłukli te Niemcy, kolbami tłukli. Także, najpierw pierwszy wagon tak załadowali, to 
odstawili ten wagon, drugi podstawiali. Trzy wagony stały, to ja widziałam wtedy. 

 

[01:]11:08:22 – [01:]14:03:13 

10:43 – 13:39 

 

A: Trzy wagony. No. 

 

Q: A gdzie, gdzie te wagony były odstawiane po załadowaniu? 
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A: Tutaj zaraz jest rampa i tam i później były przyczepiane do parowozów. Takich tych, wie 
pani... 

 

Q: Jak długo pani obserwowała te sceny na stacji? 

 

A: Jak przyszłam ze szkoły, czy to były wakacje, już nie pamiętam, w każdym razie po 
obiedzie, jak z domu wyszłam no to do wieczora. Przed ósmą dopiero do domu poszłam. Jak to się 
skończyło.  

 

Q: A pani to obserwowała, bo wcześniej mówiła pani, że pani była w domu, to... 

 

A: No w domu, w domu byłam. Znaczy nie w swoim domu, tylko u sąsiadki. Bo ja się 
urodziłam w kolejowym domu, czyli to jest, jak to się mówi, przez miedzę. 

 

Q: Jaka mogła być odległość od tego domu sąsiadki do wagonów, w których... 

 

A: Proszę pani, to bliżej niż tutaj do tego mego ogródka. Do tamtego, nie tutaj do pierwszego. 
No to tak trzy, cztery, jakieś siedem, osiem metrów, dziesięć no liczmy więcej nie. 

 

Q: Czy ten podczas, mówi pani, że Niemcy tłukli tych Żydów, którzy nie mogli wsiąść, albo 
szli... 

 

A: Tak, tak, tak. 

 

Q: Co to byli za Niemcy? Czy to była, jaka to, czy pani poznawała po mundurach co to byli za 
Niemcy? 

 

A: Wie pani, mieli zielone ubrania, w butach z cholewami, wie pani, taką mieli ten, tutaj mieli 
ten, jak to się nazywa, bat, nie bat.  

 

Q: Mhmm. Czy to byli tylko Niemcy, czy też byli innych narodowości żołnierze tam? 
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A: Ja Niemców tylko pamiętam. Niemców skąd znam, stąd że jak tu byli Niemcy, to oni 
często, zawsze chodzili do Kościoła na dziewiątą. To było dużo Niemców. Wie pani, i ci Niemcy, 
nie wiem czy tu mieszkali w tej szkole tam, czy jak, w każdym razie Niemcy byli. Nawt był jeden 
taki Niemiec, którego doskonale znałam, z jego córką chodziłam do szkoły.  

 

Q: A jak się nazywał? 

 

A: Krempic. 

 

Q: Ale to byli Niemcy, którzy tutaj mieszkali przed wojną? 

 

A: Tak, tak. To volksdeutsche, tak, się nazywają tak? 

 

Q: I ci volksdeutsche potem byli na stacji, przy wywożeniu? 

 

A: Jeden był. Jeden, ten Krempic to był taką szychą tutaj.  

 

Q: Ale on był cywilem, czy był żołnierzem? 

 

A: Nie, on był cywilem, on był cywilem, ale nieraz nosił ten swój mundur taki wojskowy. 

 

Q: Czyli, czyli byli tam zołnierze niemieccy i cywile? 

 

A: Tak.  

 

Q: Mhmm. A czy na przykład, do , mówi pani, że właśnie nie mogli niektórzy Żydzi wejść po 
tych schodach... 

 

A: I bili, odrzucali na bok. 
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[01:]14:03:13 - [01:]17:07:04 

13:39 – 16:43 

 

A: Wie pani, no na pewno ich zabili, bo jak taka babcia szła, pamiętam, to proszę pani, to już 
nie wstała. Myśmy widzieli przez, wie pani, przez okienko, bo to zasłonięte było okno, firankami, 
ale się wyglądało. Ja z chłopakami wyglądałam. A Krempica dlaczego znam, Krempica znam 
dlatego, że Krempic był z mojego ojca rodziną, jak to w kumostwie. I jak kolejka była, ta ciuchcia 
tu taka chodziła, to była stacja gdzie do Otwocka jechał czy z Warszawy, to tu czekał aż zmianka 
była bo tu wszędzie były jedne tory, a tu było więcej. I tak było, że przyjechała kolejka i trzeba 
było, ojciec szedł z pracy a ja ze szkoły i wyciągali mięso, znaczy, bo ludzie handlowali. I 
Krempic, wie pani, uderzyl tam mego ojca w twarz, bo pomagał, żeby nie wyciągał tego, bo ludzie 
tam w krzaki dali, sobie zabierali. No i wyszło tak, że trzeba było tego Krempica, bo on ludzi 
strasznie dużo, wie pani, on niszczył. I było tak, że miał ojciec zabić tego Krempica. Tutaj na 
Młodej była taka knajpa, prowadziła ją pani Metrowa, ona była z [niejasne] i mąż był chyba 
Niemiec. Piękna knajpa. I on wychodził i uderzył kiedyś znów kobietę ciężarną. No i, no rozkaz 
był, że miał ojciec zabić. Stchórzył ojciec, mama powiedziała. Ale w ostatniej chwili ja poszłam 
na wagary, i w ostatniej chwili rozkaz przyszedł, że Rembertów wykonuje, nie Falenica. Bo by go 
poznał, to jest raz. A drugi raz z tym Krempicem miałam takie doczynienia, że ojciec po prostu 
szedł ze mną z Kościoła i przyleciał chłopak taki nieduży i mowi do niego, że ten pan go uderzył, 
znaczy ze mój ojciec go uderzył kiedyś. On mówi, „no co pan, kolega jest pan moich rodziców, ja 
bym to zrobił?” Ten wyjął pistolet, może by mnie też wtedy zabił. To był paskudny człowiek.  

 

Q: Ten Krempic został zabity ostatecznie czy nie? 

 

A: Wie pani, na niego wydali wyrok chyba ci AK-owcy. 

 

Q: Ale zabito go? 

 

A: No na pewno go zabito, bo później, wie pani, jakoś go tu nie było widać. 

 

[01:]17:07:04 – [01:]20:00:00 

16:43 – 19:36   

 

A: Znaczy rodzina jego później, wie pani, znikła z horyzontu, z Falenicy.  
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Q: Wcześniej, kiedy pani mówiła o, o tym jak wywozono Żydów, wspomniała pani, że 
widziała pana Berka. Kto to był pan Berek? 

 

A: To był, pan Berek to był, miał sklep. To był szewc, wspaniały szewc. On robił buty nowe, 
także ciagle człowiek tam chodził, znaczy ja chodziłam z mamą, znaczy, tam właśnie bardzo fajni 
ludzie byli. Zresztą mama ich tu wszystkich znała, bo mama była krawcowa, to te mundurki, nie 
mundurki szyła i wstawiała do nich do sklepu. A oni mieli, oni mieli szewca. On był niezły sklep, 
tam buty, pamiętam, 12 złotych pantofelki kosztowały moje. 

 

Q: Mówiła pani, powiedziała też pani, że jak załadowano jeden wagon, to go odstawiono i 
potem... 

 

A: I drugi, tak. 

 

Q: Widziała pani załadunek trzech wagonów? Czy dobrze zrozumiałam, czy więcej? 

 

A:  Ja widziałam trzech na własne oczy, to widziałam trzech. Było więcej wagonów, było 
więcej. 

 

Q:  A wiadomo co się stało z tymi wagonami później? 

 

A: Z wagonami to stała lokomotywa i odciągali ich. To Niemcy ich wywieźli.  

 

Q:  A czy na przykład, nastepnego dnia widziała pani tę rampe, tam miejsce, gdzie był ten 
załadunek Żydów? 

 

A: Rampa była z boku a tu te tory były. Bo koło rampy, jak rampa była, to tam stały puste 
wagony i lokomotywa. No to były tam takie różne, to trochę krwi było to sprzątali, ci torowi 
sprzątali. 

 

Q: A czy potem, po wywiezieniu Żydów i likwidacji getta, czy byli jeszcze jacyś Żydzi w 
Falenicy, którzy się próbowali ukrywać? Czy słyszała pani o takich rzeczach? 
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A: [Niejasne] mieszkała pani Nadworna, dentystka, bardzo długo mieszkała tutaj. Później, nie 
wiem jaki tam do babci, bo babcia, ojca matka, miała swój dom, to zawsze pryjeżdżali na letnisko 
stali tacy Żydzi i właśnie cała rodzina tego chłopca była wymordowana i on jeden się został, ukrył. 
I przyszedł do nas, no to babcia tam mu tam pomogła, mama tam mu uszyła tam spodnie, bo 
kiedyś niebyło żeby poszedł kupić. 

 

Q: Ale kiedy on do pani przyszedł? 

 

A: On przyszedł do nas w [19]46 roku. 

 

Q: A czy opowiadał o tym, gdzie udało mu się ukrywać? 

 

A: Nie. Mnie nie opowiadał. Nie, mnie nie opowiadał. On był u babci, tam nocował, parę dni 
u babci był.  

 

[01:]20:00:00 – [01:]23:00:14 

19:36 – 22:36 

 

Q: A pamięta pani jak się nazywał? 

 

A: Wacek. 

 

Q: A ta pani Nadworna, co mówi pani, ze długo mieszkała, to gdzie ona mieszkała? 

 

A: Pani Nadworna tutaj miała, zaraz za mną, mieszkała długo, tu prowadziła, wie pani, już po 
wojnie, tu prowadziła jako dentystka. I jej syn, czy córka była lekarzem, nie wiem dokładnie. Pani 
Nadworna. O, to była znana tutaj na okolicy ta pani Nadworna.  

 

Q: Ale czy wiadomo jakim sposobem udało jej się przeżyć wojnę, gdzie się ukrywała? 

 

A: Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale tak, tylko pana Nadwornego nie było, była pani 
Nadworna, syn i córka. 
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Q: A czy widziała pani getto po likwidacji, już po wywiezieniu Żydów, jak wyglądało getto? 

 

A: Widziałam. Podpalone, spalone. Polscy ludzie, co zostało, to brali co się dało. Także wie 
pani... 

 

Q: Widziała pani takie sytuacje, że tam zabierali rzeczy z getta? 

 

A: No oczywiście, że widziałam. Przecież tam były sklepy, tam, wie pani, mieli ludzie 
niektórzy dużo. Także, wie pani...wie pani, no dużo tam, nie wiem, czy, wie pani, czy oni gdzieś 
ukryli, czy jak. No teraz niedawno tutaj w Falenicy jest takie, taki posesja żydowska i kupiła, 
wykupiła to pani Bąkowa i był tutaj taki do tego placu, taki brat pana. No bo wie pani, duzo 
Żydów miało swoje własności. 

 

Q: A na przykład w gettcie, po likwidacji, po wywiezieniu Żydów, czy kiedy pani była w 
gettcie, to widziała pani, może były ciała zabitych Żydów? 

 

A: Ciała nie widziała, jako tak ciała, ale nieraz to szkielety leżały, wie pani, no czego 
powiedzieć było trudno, wie pani. Jako mała dziewczynka to tam specjalnie nie patrzyłam na to. 
Widziałam tylko jakąś głowę, to ludzką widziałam głowę. To, wie pani, to mówili właśnie, zresztą 
opowiadali, że tam było szambo i ktoś w to szambo wpadł. I głowę, głowę od czegoś ucięło i tak 
została. Także, wie pani, to widziałam. 

 

Q: I to było zaraz po likwidacji getta, czy... 

 

A: Tak, tak, to było niedługo po likwidacji. Niedługo. 

 

Q: A ta głowa gdzie leżała? 

 

A: Przy tym właśnie szambie.  

 

Q: Opowiadała też nam pani ostatnim razem o swoim tacie, który został zabity w czasie 
wojny.  
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A: Tak. 

 

[01:]23:00:14 - [01:]25:59:15 

22:36 – 25:35 

 

Q: Czy chciałaby pani o tym też nam... 

 

A: No, jak trzeba to powiem. Więc mój ojciec miał 36 lat. A mamy brat miał 26. Znaczy od 
Wawra do Otwocka były takie nastawnie i każdy z nich miał nocną przepustkę. Miał iść pociąg 
jakiś z amunicją, wie pani, porozstawiani byli. I Polak, Polak wydał. To było dwóch tu tak, mój 
ojciec i jego szwagier zabici. Ja tylko słyszałam jak on, wujek powiedział do babci: „Wiesz Józia, 
coś się źle dzieje w organizacji naszej.” Mówi, „coś, jakaś wtyczka jest. A jak ja zabity zostanę, to 
Lutek pomści odwrotnie.” To było jakoś tak przed Wszystkimi Świętymi. Bo jak żeśmy byli wtedy 
na, wie pani, na cmentarzu, znaczy nie ojca, bo ojciec jeszcze żył, to coś pokazywali na kogoś, wie 
pani. Później to już się dowiedziałam, bo ich siostra wydała, tego właśnie brata. Wyszli i, wie pani, 
poroztrzeliwali ich. Jednych wywieźli, drugich roztrzelali, najbardziej to, wie pani... 

 

Q: Ale kto kogo roztrzelał? 

 

A: Niemcy. Niemcy. Mojego ojca, jak go zastrzelili, to upadł, bo to był straszny mróz, to 
upadł i dostał kulkę za, tu w mózg i od razu był trupem. A wujek, to 26 lat miał, to dostał, wie 
pani, tu [pokazuje na brodę]. I miał brodę i język, pół języka. Dlaczgo to mówię, dlatego że jak 
ojciec umarł, to trup jest sztywny, prawda, na mrozie. A wujek był, wie pani, taki człowiek 
normalny i jak ich przekopywali na wojskowy cmentarz, po dwóch latach, to miał wszystko 
zerwane [pokazuje na brodę]. Więc poszedł, jak to się mówi żywcem do ziemi.  

 

Q: A kto pochował wujka i tatę? 

 

A: Mama pochowała z wujenką. Taki był tutaj [niejasne] taki trochę nie rozwinięty chłopak i 
wykradł te ciała na takim wózku, do takiej murowanki. I wsadzili ich, wie pani, i później 
pogrzeb... 

 

Q:  A skąd je wykradł? 
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A: Z ulicy. Z ulicy, bo był duży mróz wtedy, wie pani, jak ich zabili to z tamtymi pojechali do 
Warszawy albo dalej ci Niemcy.  

 

[01:]25:59:15 - [01:]29:05:12 

25:35 – 28:41 

 

A: Bo to było dwóch braci i siostra. Oni grali w karty wszyscy, znaczy nie tylko ojciec był 
mój z wujkiem, wielu było. I, wie pani, no niestety, jej brat wydał ich wszystkich. No ale później 
na nim też kara była, AK-owcy go zabili. 

 

Q:  A wie pani jak się nazywał? 

 

A: Nie pamiętam.  

 

Q: Pani tata też był, czy pani tata był członkiem organizacji podziemnej? 

 

A: Tak, podziemnej, tak. Tak. Ja też nosiłam ulotki i tutaj na Teatralnej, teraz jest Cerkaczy, 
były dwa takie duże domy stały i stoją do dzisiaj. Tam Niemcy byli. Tam sfastyka, ten kogut ich. I, 
ale dawali zupę. I ja, moja mama chowała na werandzie prosiaczka. Ja chodziłam do pani 
Siokłowej, do knajpy i brałam, wie pani, pomyje dla tego prosiaka. Wtedy nie lubiłam tego. I, 
takie gęste były te pomyje. I jak ja szłam, to taka tu mieszkała w Falenicy Hanka Rek, śpiewaczka, 
i ze mną przyjaźniła się. I jak ja szłam, to ona mówiła, „chodź, pójdziemy do Niemców na zupę.” 
To ja bańkę postawiłam i poszłam, wie pani. Gdzie to, bańka nie ustała tak długo. Zjadłam tą zupę 
i poszłam do domu. A ojciec z mama wyglądał, a ja nie wiedziałam co. Dopiero mnie ojciec wziął 
i pokazał, taka była bibułka cieniutka, tam coś było, wie pani, napisane. A ja codziennie nosiłam, 
nie wiedziałam, że to noszę. No a później było tak, że, już po ojca śmierci, tam jak jest Michalin 
stacja kolejki i tam mieli ci AK-owcy, wie pani, taką zbiórkę. Też ich musiał ktoś wydać i to 
wtedy roztrzelili Pawlikowskiego Stasia. To mu kulkę, ale wszyscy uciekli, wszyscy przeżyli. 

 

Q: Czy widziała pani to jak go zastrzelili? 
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A: Nie. Ja nie widziałam jak oni go zupełnie zastrzelili, widziałam jak leżał, bo ja kozę pasłam 
na takiej polanie. I żeśmy się schowali, wie pani, z chłopcami, w ten dołek, bo oni jechali na takich 
tych motorach z przyczepą.  

 

Q: A kto jechał, Niemcy? 

 

A: Niemcy. I tam strzelanina była, no ale wtedy, wie pani, pouciekali, jakoś ktoś tam ich 
ostrzegł, nie wiem kto ich ostrzegł.  

 

Q: Daleko pani była od tego miejsca strzelaniny? 

 

A: No, ja wiem, może, nie wiem, może z 500 metrów, może nawet i tego nie. Ja to się nie 
orientuję na tych metrach. 

 

[01:]29:05:12 – [01:]32:07:17 

28:41 – 31:43 

 

A: Niedaleko. Dzieliła mnie kolejkai tam taka szopa stała. 

 

Q; A tego Pawlik...a ciało tego Pawlikowskiego pani widziała potem, z bliska, czy też tak z 
daleka? 

 

A: Ciało Pawlikowskiego widziałam jak byłam na pogrzebie. No to już on ubrany był w 
trumnie. Ale był bardzo podobno posiekany. 

 

Q: Ale widziała pani jak do niego strzelają, kiedy... 

 

A: Widziałam jak strzelali, ale nie widziałam do kogo, bo tam było dużo, cała organizacja 
widocznie tam była. 

 

Q: Ile mogło byc osób tam, Polaków i Niemców? 
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A: Niemców to trzy, trzy te motory jechały. Trzy motory. Po trzech Niemcow na motorze 
było.  

 

Q: A Polaków? 

 

A: A Polaków to ja nie wiem ile tam było.  

 

Q: A czy, jeszcze mam jedno pytanie. Czy w czasie wojny widziała pani może przypadki, na 
przykład egzekucji lub zabijania cywili polskich. Czy Polaków poza gettem, na przykład, czy były 
jakieś egzekucje w Falenicy? 

 

A: Proszę pani, na tej naszej ulicy tu, to na pewno też z organizacji byli. I mieszkał tutaj na 
rogu, tam jest taki dom, taki policjant, wie pani. I ja to wtedy szłam z koleżanką do szkoły, nie 
tylko we dwie, tylko trzy chyba nas szło. Oni byli w takich płaszczach, w kapeluszach, to kiedyś 
się nosiło, długie, luźne. I do nas mówią żeby szybko uciekać. No to myśmy, wie pani, tam bzy 
były, w te bzy żeśmy się schowały. A oni, wie pani, strzelili, strzału nie było słychać, tylko, ze ten 
policjant tak wisiał na balkonie. Ale to był podobno niedobry policjant bardzo.  

 

Q: A kto go zastrzelił? 

 

A: AK-owcy. No, tutaj, na przykład mieszkał taki pan, on był jakąś szychą, to on rano, jak ja 
szłam do szkoły, to on wracał na bosaka. I zima, lato na bosaka trenował, biegał. On też podobno 
leży tu, na cmentarzu, ale nie wiem jak się nazywał.  

 

Q: A on został zabity w czasie wojny? 

 

A: Podobno. Nie wiem, tego to nie wiem. Ja tego nie pamiętam.  

 

Q: Dobrze, to ja poproszę o chwileczkę przerwy. 
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Q: Chciałabym jeszcze panią poprosić żebyśmy na chwilę wróciły do tych scen, które 
dotyczyły likwidacji getta. Mówi pani, że widziała pani to, załadunek Żydów z bliskiej odległości. 
Czy również mogła pani coś słyszeć z tej odległości? Co pani słyszała? 

 

[01:]32:07:17 – [01:]35:04:02 

31:43 – 34:39 

 

A: Płacz, krzyk, dzieci osobno zabierali, proszę pani, Niemcy. Strasznie, strasznie, płacz 
nie...no ja nie wiem, ten płacz to słychać było chyba na kilometry.  

 

Q: Jak te dzieci zabierano? 

 

A: No jak matka, na przykład niosła, to jak miała dziecko na ręku, jak ona się nazywa, już nie 
pamiętam, to Niemiec nie dał wejść z dzieckiem do wagonu, tylko dziecko zabrał do drugiego 
wagonu. Nie wiem czy do drugiego, czy do trzeciego. Matka weszła sama. A później zamykali tak, 
wie pani, na te, tam przecież tylko małe były te, okienka. Straszny było krzyk słychać. Krzyki. 

 

Q: A czy to tylko krzyczeli Żydzi, czy też Niemcy krzyczeli? 

 

A: No Niemcy to krzyczeli ten „raus, raus” (NIEMIECKI: szybko), zresztą, wie pani, 
Niemcy to... 

 

Q: A czy z tych, z tego co, co wołali, krzyczeli Żydzi mogła pani zrozumieć co, czy coś jakies 
słowa pani słyszała konkretne? 

 

A: No słowa, no co moge powiedzieć, płakali, wie pani, co, gdzie ich wiozą i nic więcej nie 
słyszałam takiego. Straszny, tam był harmider nieludzki. Nieludzki. Ja nie pamiętam ile było 
wszystkich wagonów, wie pani, ale trzy wagony to pamiętam. W jeden wagon to wsadzali samych 
starszych ludzi. To pamiętam, wie pani, jak jedna kobieta upadła, to kolba, znaczy tym karabinem 
tak, wie pani, ją pchał. A tam przecież były kamienie. Tam straszny był krzyk. Okropny. 

 

Q: Znaczy upadła i co wtedy sie stało jak ona upadła? 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



A: Nie wiem, tam Niemiec doszedł, wie pani, trudno było mi powiedzieć bo to ludzie szli, po 
dwoje ich wprowadzali na te schodki. Kto nie mógł wejść na schodki, to, ja widziałam zrzucili 
dwie osoby. To tego pana Berka matkę albo Berkowa matka to była, no nie wiem, to zrzucili. 

 

Q: Znaczy, zrzucili z... 

 

A: Zrzucili z tego schodka, bo nie mogła wejść. A nie dawali, żeby jedno drugiego podsadziło.  

 

Q:  Czyli w jednym wagonie, z tego co pani mówi, w jednym wagonie były dzieci, a w drugim 
były osoby starsze, tak? 

 

A: W tym pierwszym to były same te takie starsze, o takie mój wiek, wie pani. To tam byli 
starzy ludzie.  

 

Q: A czy słyszała pani na przykład strzały podczas tego? 

 

A: No strzelano, oczywiście. Były strzały, były.  

 

Q: Dużo tych strzałów było? 

 

A: Wie pani, no trudno mi powiedzieć w tej chwili, ale strzelali. Juz później jak odstawiali 
wagony, wie pani, to też były strzały.  

 

[01:]35:04:02 – [01:]38:55:22 

34:39 – 38:31 

 

A: Bo to bra...wie pani, jak jest przejazd w Falenicy, to przy, od tamtej strony pierwszy tor to 
stały wagony. A później stały wagony, taka jest, tam nie wiem, teraz jest jakiś zakład tam jest, coś 
tam, nie wiem co tam jest. To tam, wie pani, przeważnie jak pociąg zabił kogoś, to tam nosili, tych 
trupów kładli. To tak, ta rampa tam była. To tam tych Żydów chyba brali. Bo nosili tych Żydów, 
ciągnęli tak. 
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Q: Ale jakich Żydów ciagnęli tam? 

 

A: No tych co nie mogli wejść do wagonu.  

 

Q: Mhmm. A czy jak pani słyszała te strzały to było, to wiedziała pani czy oni strzelają tak w 
powietrze , czy strzelają do kogoś? 

 

A: Nie wiem, kochana, nie wiem. Tego to nie wiem. Co nie widziałam, nie mogę mówić. 

 

Q: No, dokładnie tak. Mam jeszcze jedno pytanie. A czy ktoś probował uciekać może z tych 
Żydów prowadzonych? 

 

A: Wie pani, uciekał to taki nasz, taki nasz kolega, co żeśmy się bawili w podchody. Ale już 
nie pamiętam, Weinstraint [Wainstand], jakieś takie nazwisko. To on został zastrzelony. 

 

Q: A jak to wyg...może pani to opisać jak to, jak to było, że on uciekał? 

 

A: On, u nich była duża rodzina, nie wiem ile osób, nie pamiętam. Ile pani, nie wiem czy go 
ktoś namówił z tych, z tej rodziny, bo on był malutki. Myśmy byli najmniejsi w szkole. On i ja. 
Bardzo mali żeśmy byli. I on, wie pani, chyba chciał uciekać, bo to wie pani, 100 lat to było. Czy 
go ktoś zobaczył, no to on później, jego znaleźli właśnie martwego. 

 

Q: A gdzie go znaleziono? 

 

A: Między torami. 

 

Q:  A kiedy, kiedy go znaleziono? 

 

A: Jak chyba te wagony, od...od..., wie pani, odwozili.  

 

Q:  A to, o tym pani słyszała, czy pani widziała to? 
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A: Nie, jak on uciekał, to na pewno żeśmy widzieli. Nie widzieliśmy, że to on, no ale z tego 
co później wyszło, wie pani, no to...ja nie wychodziłam, tylko ten właśnie kolega, ten Zygmunt 
wyszedł Zadrożny się nazywał, wie pani, to wyszedł bliżej i powiedział właśnie że jego zabili.  

 

Q: Czyli pani widziała jak jakiś chłopiec uciekał... 

 

A: Uciekał, tak. 

 

Q: Ale to było tak, że on uciekał z tej grupy prowadzonej, czy z wagonu, czy jak... 

 

A: Nie, nie.  

 

Q: ...czy jak to wyglądało? 

 

A: Nie, nie. Bo jak tutaj stały wagony, to tak jedna grupa, bo po dwoje ich prowadzili. Jedni 
poszli tu, drudzy tu, a trzeci tam. I on nie wim w której tej grupie był. To malutki, to wie pani, pod 
wagon wszedł. A ktoś zauważył i strzelił i on leżał później między szynami. 

 

Q: Ile miał lat wtedy? 

 

A: Osiem. Osiem lat. Osiem lat. Myśmy byli rówieśnicy. 

 

Q: A czy jak pani mówiła, że tam tych Żydów, którzy nie mogli... 

 

A: Osiem, nie, więcej, bo to był [19]42 chyba rok. 

 

Q: Jak tych Żydów, którzy nie mogli iść i których tam spychano ze schodków ciągnięto na 
taką ta boczną rampę, to potem pani widziała na przykład ich później? 
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A: Ja nie widziałam, ale widzieli ci co ja byłam u nich w tym domu, bo ja mieszkałam zaraz. 
To na takie taczki brali, ale gdzie wywozili to też nie wiem.  

 

Q: Ale to pani słyszała od tych ludzi... 

 

A: Tak, tak, tak, tak. 

 

Q: Dobrze. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. 

 

A: Proszę bardzo. 

 

Koniec Wywiadu 

Nie istnieją żadne restrykcje w stosunku do tego wywiadu. 

Transkrypcję przygotowała: Elizabeth Kosakowska 
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